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+27% 

26% vs 4% 

12% vs 1% 

9% vs 0% 

15% vs 3% 

Lithiasis leidt tot hoger risico op terminale insufficiëntie (RR2) 





WAAROM IS HET BELANGRIJK? 

nierstenen : frequentie x3 sinds WOII, zeker in USA 

Vooral bij volwassenen 30-60jaar, maar blijft ook >70jaar 

mannen 2x vaker dan vrouwen 

Meer ‘calciumoxalaat’ en veel minder infectie gerelateerde stenen 

Invloed calcium/vitamine D?? 

In de geïndustrialiseerde landen zien we 



ANDERE VOEDINGSGEWOONTEN 

Dierlijke eiwitten x 5 

Vetten x 10 

Geraffineerde suiker x 20 

Zout x3 

Drastisch minder vezels  

 

Inname: 



Ook tsunami van lithiasen bij adolescenten in de USA… 



“CALCIUMOXALAAT” STENEN  

Kan oxalaat – OF calcium gestuurd zijn 

 

Chemische analyse : 20% concordantie met ethiologie 

-> infrarood analyse: 80% 

-> ‘analyse morpho-constitutionnelle’  : >95% 

 

 

Term in sé weinig informatief 



 

Whewellite  

~ pure 

Maladie 

génétique 

Consommation 

excessive d’aliments 

riches en oxalate 

Malformation 

urologique 

Pathologie digestive 

Cause 

médicamenteuse 

Hyperuricurie+ excès de sel 

Hypercalciurie 

ancienne + diurèse 

faible 



MORFOLOGISCHE CLASSIFICATIE 

Type I (Ia -> Ie)  : whewelliet -> hyperoxalurie 

Type II (IIa -> IIc) : wheddelliet -> hypercalciurie 

Type III (IIIa -> IIId): urinezuur/uraatstenen 

Type IV (IVa1 en a2 -> IV d): calcium/fosfaat/Mg; carbappatiet 

Type V (Va en Vb): cystine 

Type VI (VIa -> VIc): eiwtmatrix, medicamenteus,typische steen bij TNI 



IN AFWEZIGHEID VAN EEN STEENANALYSE … 

Kinderen/adolescenten : uitsluiten genetische aandoening,  

   familiale VG? consanguiniteit? 

 

‘actieve ziekte’: bilaterale lithiasen, nefrocalcinose,frequent recidief 

 

Nierinsufficiëntie, unieke nier, anatomische afwijking 

 

Ideaal minstens 4weken na laatste urologische interventie 

 

Metabole screening imperatief bij : 



BLOED/URINE ANALYSE: BEST IN HET ZKH 

Minimaal /uitgebreid 

 

bloed: Creatinine, Ca  (liefst geïoniseerd calcium), UZ, Gly, K, HCO3 

volledig ionogram,PTH,25(OH)vitamine D en 1,25(OH) vitamine D 

 

Urine: ochtendstaal :UpH, kristallurie, sediment+cultuur 

            24uur urine: volume, UNa,UCa,ureum,urinezuur, oxalurie, 

citraturie, phosphaturie en magnesurie 



OPGELET BIJ 24U URINE 

VOOR de analyse : homogeniseren collecte + UpH meten  

UpH > 7 -> bacteriële contaminatie ?(zo+: citraturie onbetrouwbaar)  

UpH < 5,5 : apart staal afnemen en pH verhogen naar 6,5-7 ( anders: 

geen betrouwbare uricosurie) 

Apart staal voor ionogram,ureum,creatinine,citraat 

Rest -> urine aanzuren: dan pas oxalurie,U Ca,U Phosphaat en U Mg 

Valse resultaten zijn mogelijk door precipitatie 



KLEINE WEETJES 

altijd nazicht nodig, oorzaak bij 75-90% ,PREVENTIE! 

Referentiewaarden bij kleine kinderen: helemaal anders tgv tubulaire 

immatureit   

Frequent: geïsoleerde hematurie bij kinderen, nierkoliek meestal pas 

vanaf de adolescentie -> geen pijn = slechte compliance! 

ECHOGRAFIE  + RX blanco abdomen meestal voldoende 

Steenfrequentie hoogst bij jongens < 3jaar 

Bij kinderen 



 LITHIASE EN ZWANGERSCHAP :  

       GEEN VIT. D SUPPLEMENTEN !!! 

-> gestegen calcitriol, onafhankelijk van PTH/regulatie 

-> intestinale hyperabsorptie van calcium tijdens 2de en 3de trimester 

   -> toename calciurie maar ook toename van inhibitoren van lithogenese 

(U citraat en U magnesium) 

OCP =calciumphosphaat steen die alleen voorkomt bij zwangere vrouwen ! 

 

  

Placenta :produceert 1alpha hydroxylase 



TE MIJDEN BIJ PATIËNTEN MET LITHIASEN 

Vitamine C -> verhoogt het risico op lithiasen vanaf inname  500mg/d 

Hoog gedoseerde vitamine D preparaten  (beter: lage dosis,dagelijks) 

Calcium arm dieet -> meer lithiasen én osteoporose 

Dieet op basis van eiwitrijke shakes : dierlijke eiwitten verhogen 

calciurie,oxalurie en uricosurie (lithiase mogelijk op <3maand) 

Laxativa (abusus) -> ammonium-uraat stenen, type IIId 

»  typische vorm (én roze/paarse kleur ), gemakkelijk te herkennen 



Laxativa (abusus) -> ammonium-uraat stenen, type IIId 



oplosbaarheid van urinezuur :  x200 

- 100mg/L bij U pH5 

- 2000mg/L bij U pH 7,5 

Type IIIb steen : 100% urinezuur,  typisch bij zure UpH 

 



Inhibiteurs de SGLT2 (Gliflozines) et Ac urique 
Hahn K. Nat Rev Nephrol 2016 12 711  

uNa  uGlucose 

Diurèse osmot 

 

Hyperosmolalité 

Déshydratation 

Hypovolémie 

 Glucose- 

Uric exchange 

Uricosurie 

Reabs Glu par 

SGLT1 ds TCP-S3 

Aldose réductase activation 

Génération Sorbitol et Fructose 

Activation Fructokinase 

  Génération OH° 

Et  Acide Urique 

AU Cristal DEP   INDEP 

Sursat Uric 

Cristallisation 

Activation TLR 

Inflammasome 

Epith to Mesenchym Transition 

MAP kinase activation 

 Chemokines et Inflammasome 

 OH° 

Lésions Tubulaires 

Insuffisance rénale aiguë 



BIJ DIABETES/METABOOL SYNDROOM 

Preventie & behandeling: urine alkaliniseren, UpH 6,5 tot 7 (METEN!) 

Diurese >2,5l 

Allopurinol /adenuric alleen indien hyperuricemie 

Stop losartan 

Eiwit/purine ,snelle suikers en zout beperken 

DASH dieet/beweging… 

100% urinezuur ,typisch IIIB stenen , UpH <5,5 

Lage densiteit op CT (kan gemist worden op echo/RX) 



HYPERCALCIURIE????? 

Type steen oriënteert:  

 wheddelliet?    carbonaatapatiet?   Struviet?    brushiet? 



HYPERCALCIURIE???? 

Referentiewaarde:  

6,25 mmol/24u bij vrouwen en 7,5 mmol/24u bij mannen   

OF > 0,1mmol/kg/24u 

Correleren aan GFR/creatinineklaring : onvolledige collecte? >24u ??? 

Bijkomend nazicht alleen nuttig na bijsturen natrium-en eiwit inname-> 

verhogen beiden de calciurie 

 



OORZAAK HYPERCALCIURIE: DIFFERENTIËREN 

VIA ‘TEST VAN PAK’ 

(Hypercalcemie) 

- Digestieve hyperabsorptie :  

 vitamine D (iatrogeen/genetisch /granulomatose/Fosfaatlek)  

    zelden tgv geïsoleerde overdreven Ca-inname 

 

- Renaal : (mono)genetisch,renale en secundaire tubulaire acidose,  

 

- Bot : (1aire) hyperparathyreose, soms frust -> inadequaat PTH bij inductie 

hypercalcemie aantonen 



BIJ ‘ECHTE’ HYPERCALCIURIE :  

RECID. LITHIASEN/NEFROCALCINOSE  +/- 

OSTEOPENIE(POROSE) 

Steeds ten koste van bot en/of nieren -> botdensitometrie niet 

vergeten 

Denk aan RTA, mogelijk onvolledig -> urinaire AG berekenen bij 

intermittente metabole acidose, zeker bij AI aandoeningen 

Een ‘normaal’ PTH sluit 1aire hyperparathyreose NIET uit -> 

dynamische test nodig (na correctie evt vitamine D deficiëntie) 



BEHANDELING HYPERCALCIURIE 

Parathyroïdectomie igv 1aire hyperparathyreose 

Zout/eiwitbeperking, eventueel kaliumcitraat extra  

Thiaziden?? Veroorzaken ook hypocitraturie bij lange inname. Zijn 

wel goed igv concomittante osteoporose,MAX 3tal jaar 

Vitamine D : bolus én deficiëntie vermijden  

RTA: kaliumcitraat/kaliumHCO3 extra, streven naar HCO3 >20-22 , 

UpH moet < 7 blijven 

 

 

 

 

Afhankelijk vd oorzaak; sowieso diurese minstens >2l 



HYPOCITRATURIE 

Constant  en uitgesproken (<0,5mmol/dag) :   

- renale tubulaire acidose /inname diamox  

- ernstige ileopathie/ileale resectie 

 

Matig/intermittent (0,5-1,5mmol/dag) : 

Chronische diarrhee, hypoK (thiaziden/laxativa), hoge inname dierlijke 

eiwitten & weinig groenten/fruit 

 

 

 

Onafhankelijke risicofactor voor lithiase 



HYPEROXALURIE : WHEWHELLIET STENEN 

Vroege diagnose belangrijk want leidt tot terminale nierinsufficiëntie 

Te bevestigen met genetisch onderzoek 

       type 1: lever –en niertransplantatie noodzakelijk! Soms nut vit. B6  

       type 2:alleen nierTX, minder agressief verloop  

       type 3: nog geen TNI beschreven 

 

Zodra GFR <30ml/’, ook oxalaatstapeling retina, myocard, bloedvaten, 

bot, huid -> slechte prognose  

 

 

 

 

Genetisch -> zeer suggestieve steenanalyse,type Ic 



HYPEROXALURIE : WHEWHELLIET STENEN IC 



HYPEROXALURIE :  WHEWHELLIET STENEN 

Exogene bron door oxalaatrijke voeding slechts 10% (wel inter-

indivduele variabiliteit, bij 15% hyperabsorptie) -> calciumbron bij elke 

maaltijd vermindert oxalaatabsorptie! Net als K/Mg (fruit &groenten) 

 

Meestal : verhoogde endogene synthese oiv suiker/vet/eiwitten, maar 

ook sorbitol ,xylitol  en gelatine…. 

Nutritionneel :type Ia  



HYPEROXALURIE :  WHEWHELLIET STENEN Ia 

31 



‘ENTERISCHE ‘HYPEROXALURIE -> 5-10 %  

LITHIASEN! 

Typisch na bariatrische chirurgie !!  Preventie?!! 

Steatorrhee bv mucoviscidose, chron pancreatitis 

Bij IBD,zolang colon intact blijft (na colectomie: uraatstenen!) 

 

 

 

 

Hyperabsorptie oxalaat thv COLON;  typische steen Ie 



Hyperabsorptie thv COLON;  typische steen:  Ie 



ENTERISCHE HYPEROXALURIE  

Intact colon + ileale dysfunctie/resectie 

Minder intraluminaal calcium aanwezig 

Galzouten irriteren colon : permeabiliteit en oxalaatabsoptie 

Invloed vitamineB6/thiamine in metabolisme oxalaat 

Tgv diarree: oligurie,acidose,hypocitraturie,evt hypokaliëmie… 

Genetische predispositie?? (transporter SCL26A) 

 

     mechanisme                       



‘ENTERISCHE ‘HYPEROXALURIE  

oxalaatrijke voeding mijden 

verbod op vitamine C supplementen 

 diarree proberen verminderen (immodium +/- Questran?) ,  

extra CaCO3 bij de maaltijd  

Eventueel extra Mg, vitamine B6, kaliumcitraat  

Verzadigde vetten vermijden (medium chain triglyceriden beter) 

Uiteraard diurese proberen verhogen 

 

 

 

Behandeling (kristallurie/oxalurie opvolgen) 



NIET RADIO-OPAKE STENEN… 

1 kristal op urinesediment voldoende voor diagnose 

Geen correlatie genotype/phenotype behalve bij grote deleties 

(syndroom hypotonie-cystinurie) 

Prenatale diagnose mogelijk : typisch hyperechogeen colon  

Risico AHT, progressieve NI  -> zeker doorverwijzing nefroloog! 

infectie (vooral bij overdreven alkalinisatie vd urine,zeker bij vrouwen) 

 

Behalve purine: denk ook aan cystinurie:  

typische steen,type Va (en Vb indien stase) 



STEEN TYPE V , CYSTINE 



WAT TE DOEN BIJ WIE? 

Zoniet : algemene principes 

 

Dilutie van de urine meest belangrijke factor :streven naar diurese >2l 

(vaak > 2,5l bij genetische aandoeningen) om hypersaturatie en 

kristallisatie te vermijden. 

Kleur vd urine opvolgen en bijsturen!   Ook app’s bv MOIKIT  

 

 

Liefst correcte steenanalyse en individuele aanpak 



BALANCEREN PRO/ANTI-LITHOGENE 

FACTOREN IN VOEDING 

Zout : streven naar inname < 8gNaCl/dag 

 Eiwitten : streven naar inname <1,2g/kg/d (dierlijk+plantaardig!) 

groenten & fruit (K, Mg en citraat zijn anti-lithogeen) 

Calciuminname 800mg/dag (PM vrouw 1200mg), verspreid over de 

maaltijden 

UpH > 6 nastreven, idealiter via voeding (eventueel kaliumcitraat) 

Waterkeuze aanpassen ! Calciumarm bij overvloedige zuivelinname, 

calciumrijk bij afwezige zuivelinname 

 

 



Water arm aan Ca (mg) 

Ca: 4 10 200 179 145 467 202 

Na: 3 9 160 33 8 7 3 

Bicar: 15 65 1410 239 400 377 402 

SO4: 4 7 33 445 33 1192 306 

Water rijk aan Ca (mg) 



Als de preventie faalt … 



BEDANKT VOOR 

UW AANDACHT! 


